
1

العناصر األدبية يف شعر احلماسة لعنترة العبسى
)دراسة حتليلية(

:إعداد 

ر مطندانج.صالتية ب
103021027486رقم التسجيل 

قسم اللغة العربية وأدا
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةل

اكرتاجبامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية جب
م2008/هـ1429



2

بية يف شعر احلماسة لعنترة العبسىالعناصر األد
)دراسة حتليلية(

حبث 
مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية 
احلكومية جاكرتا لتوفري شرط من شروط احلصول على درجة املستوى 

اجلامعي األول

:إعداد 
ر مطندانج.صالتية ب

103021027486رقم التسجيل 

:إشراف حتت 

)املاجسترينواوى ندوساالدكتور(

قسم اللغة العربية وأدا
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةل

اكرتاجبامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية جب
م2008/هـ 1429



3

تصديق جلنة االمتحان
العناصر األدبية يف "هذا البحث العلمي حتت العنوان متت مناقشة

أمام جلنة املناقشة واحلكم"دراسة حتليلية: شعر احلماسة لعنترة العبسى
امعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية جبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ل

. اكرتاجب
وقد.هــ1429اد اآلخرمج27\2008مايو30ونوقش يف 

امعية األوىل يف قسم اللغة العربية اجلمت قبولة شرطا للحصول على الدرجة
امعة شريف هداية اهللا اإلسالمية جبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية لوآداا 

.اكرتاجباحلكومية 
م2008مايو30ٍٍجاكرتا،

خرمجاد اآل27
هـ1429

سكرتري اللجنة ٍرئيس اللجنة

)الدكتور زبري أمحداملاجستري()املاجستريداريأدنج أسالدكتوراندوس (

املناقشاملشرف 

)املاجستريأدنج أسداريالدكتوراندوس ()املاجسترينواوي الدكتوراندوس (



4

جتريد العلم

العناصر األدبية يف شعر احلماسة لعنترة - ر مطندانج.صالتية ب
)درسة حتليلية(العبسى 

هذا املوضوع مادة دراسة العلمية يف كتابة هذه الرسالة ةالباحثتإختذ
من املعلوم أن الشعر فن و. هنظرا من ما عرف من عنترة العبسى ومميزات أبيات

تطورت من العصر اجلاهلى إىل العصر احلديث، من فنون األدب اليت نشأت و
ومن أشهر . وله أغراض متنوعة من املدح والرثاء واهلجاء والغزل واحلماسة

هالشعراء يف العصر اجلاهلى هو عنترة العبسى املعروف واملتفوق بقصائد
العلمية على التعريف بالعناصر األدبية يف دراسةةالباحثتوحدد. ةياحلماس

.ة لعنترة العبسى والتحليل عن صور العناصر األدبيةوشعر احلماس
يزات أشعار حث هو اإلكتشاف والتعبري عن مموالغرض من هذا الب

يف ةنهج الباحثتوهلذا . نظرا من جهة العناصر األدبيةعنترة العبسى احلماسي
شعر بيف عناصراصةاملتعلقة باألدب خوادا منهجا مكتبيا بنقل املدراسته
.عنترة العبسىلاحلماسة

فنتيجة البحث من هذه الدراسة ان أشعار عنترة العبسى احلماسي 
ممتازة بعناصرها األدبية إما من خمتلف األفكار املعربة والعواطف اجلمالية 
املؤثرة يف نفوس القارئني واخلياالت العالية يف إبداع اللغة أو األسلوب البديع 

...واهللا أعلم بالصواب. الرائع
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ABSTRAK

Sholatiah b.r Matondang, Kajian Analisis Unsur-unsur
Sastra Dalam Syi’ir Hamasah antaroh al-I’bsi. Di bawah
bimbingan Drs. Nawawi Mag. jurusan Bahasa dan Sastra Arab,
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarief Hidayatullah
Jakarta.

Pembahas mengambil objek tersebut sebagai kajian materi
ilmiyahnya dalam menyusun skripsi ini. Hal tersebut didasarkan
pada pengakuan terhadap keunggulan Antaroh dalam membuat
sebuah karya yaitu syair. Sebagaimana yang kita ketahui syair
adalah seni sastra yang indah, yang dijadikan sebagai sarana
untuk mengungkapkan ide atau pokok pikiran.

Dalam hal ini pembahas membatasi pada analisis tentang
unsur-unsur sastra yang terdapat dalam syair hamasah yaitu
aspek fikroh (ide), ”atifah (emosi), khayal (imajinasi) dan uslub
(gaya bahasa). Tujuan dari pembahasan ini adalah
mengungkapkan keistimewaan syair-syair hamasah Antaroh dari
aspek unsur-unsur sastranya. Dalam hal ini penulis mengadopsi
metode kajian pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan
materi dari referensi-referensi sastra maupun diwan-diwan
Antaroh.

Dan hasil analisis dari kajian terhadap objek tersebut
adalah bahwasanya syair hamasah Antaroh sangat memiliki
keistimewaan dalam unsur-unsur sastranya, diantaranya pokok-
pokok pikiran  yang sangat variatif dan keindahan unsur rasa
yang mempengaruhi pembaca dan tingkat imajinasi yang tinggi
serta gaya bahasa yang indah dalam memilih ungkapan yang
berma’na luas. Wallahu A’lam Bishshawwab...
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شكر  و  تقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني الذي أعد املفاز 

للمتقني واخلسران للعاندين والذي زين عباده باحلب واحلنني وجعلهم إىل 

هو الذي ميز األدباء باخليال والعواطف وزودهم يف . اخلري واجلمال مائلني

ثقيف وكالم لطيف، فجزاء الدنيا بالعلوم واملعارف حىت يسيل من فيهم قول

.اهللا احلسىن يف اآلخرة ملن دعا الناس إىل دينه احلنيف

صالة اهللا وسالمه على من جتمع يف نفسه مجيع األخالق الكرمية، 

وتتخلى نفسه من مجيع األخالق الذميمة، حىت ال خيرج من لسانه إال اخلطب 

مد بن عبد اهللا صلى اهللا اجلليلة املمتلئة باحلكمة واملوعظة احلسنة، هو نبينا حم

عليه وسلم املولود مبكة من رحيم والدته أمينة، والذي علم أمته أمهية التربية  
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ووجوب أداء األمانة ومعىن اجلهاد يف سبيل اهللا والذي ترجى دائما شفاعته 

.يف يوم القيامة وسنكون من السائرين حتت لواءه إىل اجلنة

العناصر "ة بعناية اهللا حتت العنوان لقد متت كتابة هذه الرسالة العلمي

وهلذا تريد الباحثة ." درسة حتليلية: األدبية يف شعر احلماسة لعنترة العبسى

:أن تقدم يف هذه املنابسة الثمينة جزيل شكرها وتقديرها على 

اهللا العليم اخلبري الذي أرشد الباحثة باملعلوم واملعرفة إىل سبيل احلق .1

القدرة والطاقة على اتباع سنة رسوله االذي ال شك فيه ووهب هل

صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضوان اهللا عليهم وتابعيهم وتابع 

.التابعني وسلف الصاحلني رمحة اهللا عليهم أمجعني
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ة السيد الدكتور احلاج عبد فضيلة عميد لكلية اآلداب والعلوم اإلنساني.2

احثة يف كتابة هذه ونوابه احملترمني الذين قد وافقوا على الباخلري 

.الرسالة

فضيلة املشرف السيد الدكتوراندوس نواوي املاجستري الذي قد بذل .3

جهوده يف إرشاد الباحثة وإشرافها إىل إمتام هذه الرسالة من البداية إىل 

.النهاية

فضيلة رئيس قسم اللغة العربية وآداا السيد الدكتوراندوس أدنج .4

زبري أمحد املاجستري اللذين قد وافقا أسداري املاجستري وكاتبه السيد 

.على الباحثة يف كتابة هذه الرسالة
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بقسم اللغة العربية وآداا الذين قد علموا املدرسني واملدرسات فضيلة .5

الباحثة وربوه تأديبا حسنا وتربية جيدة حىت تعرف و تفهم عن مواد 

.ا وماهيتها ويقدر على النطق اهاللغة العربية وخصائص

أمني املكتبة العامة جبامعة شريف هداية اهللا اإلسالمية احلكومية جاكرتا .6

وأمني مكتبةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية الذي قد مسح للباحثة يف 

.استعار الكتب املوجودة فيها

فضيلة الوالدين احملبوبني السيد الدكتورندوس احلج عبد ايد .7

وتيون ومجيع اإلخوة و مطندانج والسيدة احلاجة سييت رمحة نس

األخوات الشقيقة كبريهم وصغريهم هي أمري مهمود مطندانج وأمحد 

سعيد مطندانج وداؤد مرزوكي مطندانج وحمبة مطندانج الذين قد 

ساعدوا الباحثة بالدعاء والتشجيع القوي على إمتام هذه الرسالة 
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هم على اجلد واإلجتهاد يف حتقيق آماهلا العالية حىت متكن يفوحث

.نفسها احلب الشديد يف التعلم والدراسة

فضيلة الزوج احملبوب السيد فاوتنو وابين احملبوب الطفل أمحد عزيز .8

هودى اللذين قد ساعدا الباحثة بالدعاء والتشجيع القوي على إمتام 

هذه الرسالة وحثهما على اجلد واإلجتهاد يف حتقيق آماهلا العالية حىت 

.يف التعلم والدراسةمتكن يف نفسها احلب الشديد

حسن وديان فيربينا وعارف فاردي و أفين سوريان " أصحايب األحباء .9

ونيال و فوزان رياضي وفوزان سالبت وسارينيت وأنا فاريدا و عبد 

الذين قد شجعوا و ساعدوا الباحثة على " إليخ....الفقيه األشعاري

. كتابة هذه الرسالة
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يهم إىل احلق ويدخلهم يف مجرة املؤمنني عسى اهللا أن يباركهم ويرمحهم ويهد

املتقني املخلصني، وعسى أن تكون هذه الرسالة نافعة هلم إنشاء اهللا رب 

.العاملني

: الكاتبة

)ندانجصالتية مط( 
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دبية يف الشعـراحلماسة لعنترة العبسي العناصر األ

)دراسـة حتليلية(

الباب األول

مقدمة

خلفية املشكلة. أ

حداثها مبا فيها من اإن األدب فن من الفنون اجلميلة اليت تصور احلياة و

أفراح وأتراح وآمال وآالم من خالل ما خيتلج يف نفسى األديب وجييش فيها 

1.صورة بديعة وخيال رائعفكار بأسلوب مجيلة وامن عواطف و

وقات طويلة املدى ملا اشتمل عليه من فنون ااختذ احلديث عن األدب 

الكربى يف احلياة اإلنسانية اليت دواره اشىت ال ينحصر تعريفاته الوسعى و

ىل الراحة افاإلنسان بطبيعته مييل . بيات قدرا العظمىاجعلها اهللا تعاىل من 

ىل التأثري يف النفوس وجلب املتعة اواألدب فن شريف يهدف . واملتعة والتسلية

50ص , )ه1405, وزارة التعليم العايل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض(,األدب العرايب وترخيه, لصيعبد العزيز بن حممد الف1
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و اليها اإلنسان اذا كانت املتعة من األمور املباحة فال بأس أن يستمع ساله، و

2.دها لينسى مهومهيساه

بري عن أفكار ببيان صحيح ال أن األدب هو التععبد الرازقو قال 

حسن تعبري يضعه اخيلو من مجال كما ذكرت نظلة احلكيم السعيد أن األدب 

3.حساسه ومشاعره افكاره وااإلنسان عن 

عن عقله وشعوره، شأنه ىل التعبري انسان ة اإلاجحونشأة األدب مثرة 

ليها الناس واختذوها وسائل خمتلفة ايف ذلك شأن الفنون الرفعية الىت اهتدى 

ىل غريهم من القارئني افكار وعواطف ولنقلها الوصف ما يف نفوسهم من 

4.و خيلفو م يف احلياةاوالسامعني الذين يعيشون معهم 

قال أمحد فن الشعر وفن النثر،: دب إيل فنني كبريين مها نقسم األوي

يف تعريف شعرالاإلسكندرى ومصطفى عناىن يف كتاب الوسيط إن 

قون عن األدباء قما احملاو. قصداهو الكالم املوزون املقفىالعروضيني

ن املقفى غالبا عن صور اخليال فيخصون الشعر بأنه الكالم الفصيح املوزو

كلیة األدب والعلوم اإلنسانیة جامعة شریف ھدیةهللا : جاكرتا(,المعین في األدب العربي وتاریخھ, نبیلة لوبس. د.أ2
5ص , )2005اإلسالمیة الحكومیة 

109ص , )1945دار سعد مصر : القاھرة(, توفیق الحكیم, إسماعیل إدھم و إبراھیم ناجابي3
76ص , 7ط , )1964الھضة المصریة القاھرة مكتبة (,أصل النقد األدب, أحمد الشایب4



17

نواع الكالم يف الوجود لقرب تناوله، وعدم تقيدة و اسبق اوالنثـر 5.البديع

كثر قافية، او اتني وهو نوعان مسجع إن التزم يف كل فقر.ضرورة استصاله

ض هلما خمتلف األغراولكل من الشعر والنثر6.مرسل إن كان غري ذلكو

تطورالشـعر والنثر عرب العصور، من و.واملوضوعات واألساليب واملعاين

.                                              نواعهماالواما واتختلفاالعصر اجلاهلي إيل العصر احلديث حيث 

كان عنترة العبسي شاعرا يف العصر اجلاهلى، هو من الشعراء 

وبذل عنترة حياته وحمبته . يف احلربشجاعته وقوته ببسبيناملشهور

وشجاعته يف شعره، ولذلك أخذت الباحثة أشعاره كموضوع للبحث حتت 

).دراسـة حتليلية(األدبية يف الشعـراحلماسة لعنترة العبسي العناصر: عنوان

42، ص8، ط)م1916/ه1335دار املعارف : القاهرة(الوسيط يف األدب العرايب وتارخيه،أمحد اإلسكندرى ومصطفى عناىن،5
9ص ،..........املعني يف األدب العريب وتارخيهنبيلة لوبيس، . د.أ6
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حتديد املشكلة .ب

الباحثة هذا البحث وكان هذا البحث واسع االطراف فحددت

فة والفكرة من العاطر احلماسة لعنترة العبسي وما فيه شعوحصرها حول 

:هذا البحث حول األسئلة االتيةواخليال واالسلوب، ويدور

و عنترة العبسي؟من ه. 1

وما هو شعر احلماسة ؟. 2

من العاطفة، واخليال، هعناصروات شعر احلماسةوما مميز. 3

؟لعنترة العبسىوالفكرة، واألسلوب 

اهلدف من البحث . ج

:رادت الباحثة يف حبثها فكما يلياما اهلدف من البحث اليت ا

معرفة ترمجة احلياة لعنترة العبسي. 1

ماسةمعرفة شعر احل. 2

لعاطفة واخليال شعر احلماسة لعنترة العبسي ملا فيها من امعرفة مميزات . 3

.والفكرة واألسلوب عن طريق الدراسة التحليلية
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منهج البحث. د

التحليلي، حبيث كتابة هذا البحث املنهج الوصفيتستخدم الباحثة يف

ألدبية عناصر االأن تصف خصائص الشعر احلماسة لعنترة العبسى، وأن حتلل 

.فيها

ما طريقة اليت سلكت الباحثة يف كتابة هذا البحث فهي تعتمد على ا

:               الكتاب املقرر لكتابة البحوث ولرسائل العلمية 

“ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta “

.الذي أصدرته جامعة شريف هدية اهللا اإلسالمية احلكومية جباكرتا

خطة البث. ج

:ينقسم البحث إىل مخسة أبواب

خلفية املشكلة، حتديد املشكلة، اهلدف من البحث، منهج: الباب األول

.البحث، خطة البحث

ي ويشمل على مولده عنترة ونشأته ترمجة حياة عنترة العبس: الباب الثاين 

.وشخصيته ونسبه وشعره وأدبه
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تعرفه وعناصره من :وحيتوي على،حملة عن األدب وعناصره: الباب الثالث

.فكرة والعاطفة واخليال واألسلوبال

: ، وحيتوى علىاألديبشعر احلماسة لعنترة العبسى وعناصره: الباب الرابع 

.عناصر األدبية فيهىعلالتحليلومفهوم شعر احلماسة

.اخلالصة، املراجع: الباب اخلامس 
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الباب الثاين
حملة عن حياة عنترة العبسى

مولده ونشأته. أ

من العبسى قد شهد بدء حروب داحس وسنه قريبكان عنترة 

والبطولة تقتضى الشهرة اليت ال تأيت . بطاهلا منذ البدءاالثالثني، ألنه كان من 

وإذا كان من السائد 7.نالزمالطويل من ال مع الصرب واالناة واغمور لعبد م

بل اإلسالم بقليل أي قرابة نتهت قالدى املؤرخني أن حرب داحس قد 

ربعني سنة فإننا استغرقت وكانت هذه احلروب قد ا. للميالد600سنة

ربعني سنة فترة هذه احلروب اليت عاصرها ا600نستطيع أن نسقط من سنة 

ناه قد سلخها من ثالثني سنة وهي املدة اليت تصورعنترة مث نسقط بعد ذلك

رج بنتيجة جتعل والدة عنترة سنة عمره قبل أن يشترك يف هذه احلروب، فنخ

8.م تقريبا530

هم املالمح الىت ميكن أن اقائال إن من يف حممد سعيد مولوىو يض

مه احلبشية زبيبة اباه قد وقع على اوأن . ولية عنترة أنه كان عبدااتربز ىف 
35،  ص )1973المكتبة اإلسالمیة، : القاھرة(، دیوان عنترةمحمد سعید مولوى، 7
جعنفس المر8
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د على اك يقضي ىف اهلجني أن يولوالنظام القبلي عند العرب آنذ. رةفولد عنت

يف العبودية، حىت ترفع عنه باعتراف الوالد، وكما يذكر حممد سعيد مولدي 

جل منهم ولد من ن العرب ىف اجلاهلية إذا كان للروكا: " كتابه ديوان عنترة

باه ادعاه اوقد ظلت عبودية عنترة هذه فترة من الزمن  ألن ". أمة استعبده

9.بعد الكرب

عجب اياته قد مسع الشعر، وحفظه، و ىف بدء حوقد وصف بأن عنترة

فعنترة العبد الذى . نفسه على جمراه، وسار على طريقةبه، وتذوقه، وأجرى

كان حيسر غل العبودية يطوق عنقه، ويأمل أن يلخص منه، ماكان يرى ىف 

جلها، اذلك سبيال سوى اخللق الكرمي  و البطولة الفذة، فسعى هلا وعمل من 

رفوابه، ولكنه هله حىت يعتادم الدليل لقبيلته وته هذه يقوكان ىف بطوال

ليها الشعر اجلميل الذى يبني فيه حاله، االيكتفى ذه البطولة، بل جيمع 

10.هتويشرح فيه نفسي

جعالمرنفس9
37ص جع،نفس المر10
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العبودية، والبطولة، ونظم الشعر، النرى يف : وجبانب هذه الصفات

تراكه يف العديد من احلروب، وتلك مسة شافت اإلنتباه سوى تحياة عنترة مايل

اتمع القبلي اجلاهلى اليشذ عنها، وإن كان يتميز بعلو الذكر وبعد الصيت، 

11.بنة عمة عبلةوحبه ال

شخصيته ونسبه. ت

كثر الذين وا12.بو املغلّس عنترة عمروبن شداد العبسى، وولد يف جندا

الابإثبات التاء، ومل خيالف عن ذلك" عنترة"مسه اترمجوا هذا الشاعرجعلوا 

13.حبذف التاء" عنتر"مسه سيبويه و املربد وابن قتيبة، إذ جعلوا ا

مسها زبيبة، وهذا الشاعر يفخر يف شعره اما امه فكانت حبشية سوداء ا

: بأخواله من السودان، فقال

ب مواطىن وإني لتعرف يف احلر

عبس مشهدى وفعايلآليف

جعنفس المر11
، )م1962لبنان، : دار المعارف(، دب العربي زتاریخھ األدب الجاھلىالموجز في األمن األساتذة بالقطار العربیة، 12

97ص 
35ص .............دیوان عنترةمحمد سعید مولوى، 13
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منهم أيب حقافهم يل والد 

واألم من حام فهم أخوايل

تشرفه وتعوض ال أن له فعاال عظيمةامة حبشية افهو وأن كان ابن 

: مافاته، فقال

ؤ من خري عبس منصبا إني امر

باملنصلشطري وأمحى سائرى

وقد مسيت هذه . ىل قبيلة عبست بنسبه اامعنترة أنالعلماء علىاتفق

. ىل عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيسالقبيلة بعبس نسبة ا

ان، فهي عدنانية، وهذا نسب عبس يرتبط مبضر بن نزار بن معد بن عدنيوإن 

ذلك أن العبسى14.وقبيلة عبس بطن من غطفان. مما يتفق عليها العلماء

ي مجع شرف شداد ورفعة مكانته املضري مل يكن مخوال برغم نسبه الذ

15.ة زبيبة ومكانتها الوضيعةيشوحب

3ص جع، نفس المر14
5ص ، 1ط ) دار الخلیل: بیروت(، دیوان عنترة بن شدادیوسف عید، 15
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ثا مقصدا، ومل ميت على فراش الراحة، وتلك إن عنترة قد مات مر

ملعارك واحلروب، وكم قتل من امضى من حياته يف اامليتة تليق بشاعرنا فكم 

والساقى البد له أن يشرب من كأسه اليت يسقى ا . الفرسان والصناديد

16.الناس

. ينا سابقا أن عنترة قد عاصر حروب داحس والغرباء كلهاساولقد ر

وقد استمرت هذه . وقد رجحنا أن تكون سنة حني اشترك فيها ثالثني عاما

ربعني سنة، مما جيعل سن عنترة يف انتهائها سبعني سنة وحنن نتصوره ااحلروب 

نني قرابة مثاقد عاش بعد ذلك فترة التصل إىل عشر سنوات، مما جيعل حياته

صبح رجال كبريا لته لنا النصوص من أنه اعاما، وهي سن تتالئم مع مانق

ة قد قتل قرابة سنة ومعىن هذا أننا نرجع أن يكون عنتر. اليقوى على القتال

17.ى قبل اإلسالم بقليلللميالد أ608

قتضى تىل شعر عنترة نراه يضفى السرعة يف املواطن الىتوحني نأيت ا

الصورة بشكل متالحق بينما هو يبطئ عندما وذلك، فيعرض لنا الفكرة ا

52، ص.................عنترهدیوان محمد سعید مولوى، 16
جعنفس المر17
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وقد استخدم عنترة السرعة الفنية نفسها يف عرض صورة فرسه إذ . يلزم البطء

تارة للطعان، وتارة للسهام تلقى عليه، جعله متعاورا من األبطال، معرضا

:وتصوب حنو

على رحالة سابح ال أزالإذ 

الكماة مكلموره د تعا

يعرض للطعان وتارة ارطو

18يأوي إىل حصد القسي عر مرم

والصور املختلفة وعرضها بشكل سريع ةويف جتميع األفكار العديد

:يعتمد على ما يف النفس من معلومات، يربز لنا بيت عنترة الرائع

لحموا إن يلحقوا أكرر وإن يست

19نزلأشدد وإن يلفوا بضنك أ

140، ص جعنفس المر18
جعنفس المر19
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واختلف ىف سبب موته فقيل إنه أغار على بىن نبهان من طئ فاطرد 

آثار ظلمان :هلم طريدة وهو شيخ كبري فجعل يرجتز وهو يطردها ويقول

.بقاع جمدب

نا ابن سلمى فرماه وقال خذها واهاىن يف فتوتهوكان وزر بن جابر النب

:فقال وهو جمروحهله ع معطاه فتحامل بالرمية حىت أتى افقط

إذا مامتشى بني أجبال طئ 

مكان الثريا ليس باملتهضم

م رماىن ومل يدهش بأزرق هلذ

20عشية حلوا بني نعف وخمرم

زموا عنه فخر عن ىل طئ هذه كان مع قومه فاوقيل إنه يف غزوته ا

بصره ربيئة طئ الكرب أن يعود فريكب فدخل دغال وافرسه ومل يقدر من 

سن وافتقر ا فرماه فقتله وقيل إنه كان قد اسرياليه وهاب أن يأخذه افترل 

وعجز عن الغارات وكان له على رجل من غطفان بكر فخرج يتقاضاه 

.قتلهفهاجت عليه ريح شديدة يف يوم صائف بني شرج وناظرة ف
5، ص )م1995/ه1416جمیع الحقوق المحفوظة لدار الكتب العلمیة : بیروت لبنان( ،شرح دیوان عنترة20
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بس يف حرب عى معلقته املذهبة حلسنها ومواقفهمسوكان العرب ت

كثره اليه ألن اما الذى يف سريته فال يلتفت يام العرب ااوذبيان مشهورة يف 

21.موضوع الخيفى على الصبيان

شعره وأدبه. ج

جزائها، اسرية عنترة هزيلة األسلوب لركاكة عبارا وضعف ترابط 

عتماد السجع السخيف فيها، وتكرار العبارة املبتذلة، وتوخيها التأثري عن وا

خاذة كمشهد موت عنترة، ومن اال أا الختلو من مشاهد اطريق املغاالة، 

22.وثبات خيالية ساحرة

ألن العبودية . نترة يف حال رقه من الشعر جيد وال رديءمل يرو عن ع

بوه وحالفه الفوز اترين على القلوب وتطفئ ضرام العواطف، فلما استحلقه 

يف حربه، واستوىل حب عبلة على القبيلة، جاش الشعر يف الصدره وجرى 

جتد لشعره . على لسانه يف الفخر واحلرب واحلب، فجاء باملعجب املطرب

ال اليه اكثره مدخول النسب الميت اال أن ال ومتانة الفخر، حالوة الغز

6، ص جعنفس المر21
61، ص )مكتبة المدرسة  ودارالكتاب لبنان: بیروت(، الجدید في األدب العربيحنا الفاخورى، 22
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سصله معلقتهافمن شعره الذي الدخل يف . مبناسبة األسلوب والغرض

فقد حدثوا : ثباتا لفصاحتهاالفخمة اليت نظمها دفاعا عن شاعريته و. الرقيقة

إين ألحضر "فقال له عنترة . مهاجال من عبس سابه فذكر سواده ورأن 

فضل اجود مبا ملكت يدي، واعف عن املسألة، واوأويف املغنم، والبأس، 

مث إذا . ستعلم ذلك: فقال. شعر منكاناا. فقال له الساب".اخلطة الصماء

23.على الناس مبذهبته املشهورة فقطع خصمه ونقص حكمه

لعنترة ديوان من الشعر يدور حول احلماسة وما يلحقها من فخر 

وهكذا جند . شهر مافيه املعلقةاوذكر للوقائع، وحول الغزل األليم الرقيق، و

. وجها غنائيا وجدانيا، ووجها قصصيا ملحميا: لشعره عنترة وجهني هامني

ال اممتزجان، اليقوم الواحد بدون اآلخر واليفهم الواحد والوجهان خمتلفان

24.مع اآلخر

یف ھدیة هللا اإلسالمیة ، كلیة اآلدب والعلوم اإلنسانیة جامعة شرالمعین في األدب العربي وتاریخھنبیلة لوبس، 23
45الحكومیة جاكرتا، ص 

98ص )م1962لبنان، : دار المعارف(،الموجز في األدب العربي وتاریخھألستاذات بالقطار العربیة،اا24
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الباب الثالث

حملة عن العناصر األدبية

مفهوم الدراسة األدابية.أ

ولكن اإلقتراب منها حملاولة زة بسيطة يف ظاهرها،كلمة موج" دباأل"

ويكفي يف بيان تعقيدها أن نذكر أن .تعرفها تبني أا معقدة أشد التعقيد

وا مل يصل- الذين حاولوا تفسري هذه الكلمة ووضع تعريف هلا على كثرم

.بعد إىل رأى قاطع فاصل يف هذه الشأن

وكل تأثري حيدث علي طريقة . األدب يف رأى األستاذ أكرم هو التأثري

. فاألديب مؤثر والقارئ متأثر. وهناك صلة بني األديب والقارئ. اللغة األدب

25.واألدب هو ذلك التأثري الذي ينتقل من األديب إيل القارئ

كون إعجابا بالكاتب يف طريقة عرضة وقد خيتلف هذا التأثري كأن ي

للموضوع، أو األسلوب الذي يستخدمه، أو القدرة على الوصف والتحليل 

واألديب . أو حىت زعزعة األفكار الراسخة يف ذهن القارئ وحتويله عنها

- 2003جامعة شریف ھدیة هللا اإلسالمیة الحكومیة، : جاكرت(، دمة في األدب المقارنمفأحمد أكرم ملیباري، 2525
7-6، ص )م2004
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كذلك يستخدم كل حقائق العلوم ولكنها عندها موضوعات ومواد تصل به 

ضيف جديدا ايل علم اإلنسان، وكل لي شئ آخر يريده أن يسيف النهاية ا

26.العلوم تشارك األدب يف هذا

بأطوار متعددة منذ أن عرفت يف العصر ) أدب(قد مرت كلمة 

:اجلاهلى ايل أن استقر مدلوهلا يف العصر العباس

- بسكون الدال- )أدب(يف العصر اجلاهلى استعملوا اجلاهليون كلمة 

كما . لطعام خصلة محيدة وخلق فاضلمبعن الدعوة اىل الطعام، والدعوة اىل ا

فالدعوة اىل الطعام اثر من آثار اخللق . مبعين اخالق) آدب(استعملوا ايضا 

.احلسن الذي بدفع صاحبه اىل اكرام الضيوف واطعام الطعام

مث اخذ مدلول هذه الكلمة يف العصر اإلسالمي يتسع ليشم التهذيب 

النشأة الصاحلة وحب الفضيلة اللساين اىل جانب التهذيب اخللقي الذي هو 

: م أنه قال.فقد ورد يف احلديث الشريف عن النيب ص. واإلبتعاد عن الرذيلة

المرجعنفس 26



32

وهناك تقارب بني املعين ). ، وبيت يف بين سعدأدبين ريب فأحسن تأدييب(

27.الذي استخدم فيه يف اجلاهلية واإلسالم، فهو التهذيب النفسي واللساين

ىل معىن التهذيب اخللقي اموي ضمت جند أن الكلمة يف العصر األ

والد اخللفاء اطالقها على املعلمني الذين يؤدبون اواللساين معين آخر وهو 

وغريهم بتلقينهم الشعر زأخبار العراب وأيامهم، فسمي هؤالء باملؤدبني، 

ونالحظ أن مضمون التأديب هو السرية احلسنة وذيب اخللق، وتقومي 

.اللسان

عارف، يف العصر العباسي واتسع مدلول كلمة واتسعت العلوم وامل

فأطلقت على األشعار واألخبار وعلى األحاديث والوصايا واخلطب، ) أدب(

ثر يف ذيب األخالق وتقومي اللسان، فاملطالع هلا بتأدب ا، أي املا هلا من 

.يأخذ نفسه مبا فيها من آداب

) أدب(كلمة ىل القرن الثالث اهلجري حيت جند أناوال نكاد ميضي 

أصبحت تطلق على مادة التعليم األديب خاصة، وهي الشعر والنثر وما يتصل 

28.مبا من األخبار واأليام والطرائق

115، ص7، ط )م1964مكتبة النھضة المصریة، : القاھرة(أصول النقد األدبي ،أحمد السایب ، 27
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عناصر األدب.ب

العاطفة ) 1: (عناصر، منهاربعة اتكون من يعناصر األدب

Emotion2(وهي أهم العناصر وأقواها يف طبع األدب بطابعة الفىن، و (

األسلوب أو ) 4(وThoughtالفكرة ) 3(، وImaginationاخليال 

Form.29الصورة 

العاطفة

هي عنصر هام يف األدب، ومع علم األقدمني ا امسها مل يستعمل يف 

ال حديثا كالذي قالوا عن األدب األملاين فيه عشق كثري، ولكن ااألدب العرىب 

فتجد فيه فأنت تقرأ طبقات الشعراء البن قتيبة مثال . ليس فيه كلمة عشق

ال يف اقول الشعر الرغبة أو الرهبة، ولكن جتد فيه كلمة العاطفة ألا مل خيترع 

ساس األدب وهي اليت اساس من اذا كان العواطف او30.العصر احلديث

واألدب . لينا قراءة الشعر مرارااجتعله خالدا وكانت العواطف نتغري حبب 

نفس المرجع28
، ص )م1999/ه1420جامعة األزهار كلية الدراسات اإلسالمية والعرابية للبنني : القاهرة(األدب العريب،طاهر عبد اللطيف عوض، 29

31
22،ص 4، ط )1972مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(النقد األديب،أمحد أمني، 30
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ويثري شعور القارئ داته العواطف، هو الذي حيدث عن شعور الكاتب ا

.عمقهاادق مشاعر احلياة وايسجل 

وحصر بعض األدباء العواطف الشعرية، أو بعبارة أخرى العاطفة 

الرغبة : ربعةاقواعد الشعر " حكي ابن رشيق يف العمدة قال: ربعةااألدبية يف 

ومع الرهبة - فمع الرغبة يكون املدح والشكر. والرهبة والطرب والغضب

ومع - ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسب- واالستعطافيكون االعتذار 

31".الغضب يكون اهلجاء والواعيد والعتاب

ىل اكثر النقاد ال يعود منها اوالعواطف األدبية كثرية متعددة، وإن كان 

:العاطفتني

العواطف الشخصية وهي العواطف الىت ال ميكن أن توزن .1

اخلري للناس، بامليزان الذي توزن به العواطف العامة كحب 

واإليثار والتضحية، والبذل وكذلك الثناء على البطولة، واألمانة 

.والواطنية

46- 44، ص )م1995الدار املصرية اللبيانية، : القاهرة(مدارس النقد األديب احلديث،حممد عبد املنعم خفاجى، 31
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العواطف األملية وهي الىت تثري األم القراء وتشعرهم مبا ينغض .2

حيام ويكدر صفوها كاحلسد والسخط والبأس والظلم، ألن 

32.األدب يدعون إىل البهجة والتفاؤل والفرح النفسى

العاطفة أو االنفعال يف فن الشعر هي ما يطلق . مهيتها يف النص األديب عنصر من عناصرهااألفعال وهلا فالعاطفة هي 
. عليه كلمة عاطفة فالعواطف إذن حاالت وحدانية مركبة مجلة انفعاالت خمتلفة تظهر كل واحدة منها حسب الطرف واألحوال

33.بيب واحلزن لفراقه والشروق لرئيته والسرور بسروركما يف عاطفة احلب مثل الذي ينشاء عنها الفرح بلقاء احل

الفكرة

الفكرة أو احلقيقية أو املعين أواملضمون، من عناصر األدب ومقوماته، 

وهي األساس األول لإلعتراف بقيمته على أن املضمون يف الشعر يعود ال 

ي ثوب ذا مل تتوافر على تناوله موهبة فنية قادرة، ألن األداء الفين هاقيمة له 

34.املضمون

ساس يف كل الفنون عدا املوسقي اخلالصة، والعنصر االفكرة الىت تعد 

الرئيسي يف الفنون اإلقناعية والتعليمية كاحملاضرات واملقاالت وكتب النقد 

35.والتاريخ ألا الغاية املقصودة وقد تسمى املعىن

نفس املرجع32
34-33، ص )مكتبة الكلية األزهرية،د ت: القاهرة(مدارس النقد األديب احلديث،حممد عبد املنعم خفاجى، 33
203، ص )م1963مكتبة النهضة، : القاهرة(أصول النقد األديب،أمحد الشايب، 34
21، ص املرجع السابقطاهر عبد اللطيف، 35
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ترجم ديب وحمتواه وهي املعاىن الىت تاواألفكار هي مضمون كل عمل 

عنها الصياغة الفنية وكما أن النغم املوسيقي يعرب عن حلن كذلك فإن األداء 

التعبري بالكلمة يعرب عن فكرة يريد األديب االقصاح عنها والفكرة تربط 

36.األحاسيس أو العاطفة ربط وثيقا، وال ينفصل التفكري عن اإلحساس

تب املوجودة والفكرة عند حسن عبد اهللا هي جهة النظر أو فلسفة الكا

ساسية ايف قصة ما أي هي احلقيقة اليت جتري يف قصة ما، ألا هي من عناصر 

37.ىل القراء أو السامعني فكرتهافيها فالقاص البارع هو الذي يوصل 

الخیال

ما شعور اإلنسان بأشياء غري ااخليال من أهم عناصر األثر األديب 

اكها من قبل باحلس، فهو ما رداحاضرة واستعادة املرء يف ذهنه الصور اليت 

الكاتب من أن واخليال هو ملكة متكن الشاعر أو. اخليال أو التخيلنسميه

منا اشيئ ويؤلف شيئا من األشياء اإلتالف بينها، وخيترع شيئا من ما ال

5ص رجع السابق،املحممد عبد املنعم خفاجى،36
238، ص )ه1395دار البحوث العلمية، : الكويت(مقدمة يف النقد األديب،حممد عبد اهللا،37
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يستمد صورته ونتائجه من األشياء املوجودة ويؤلف بينها تأليف غريبا يبهم 

38.النفس ويفتنه

مللكة اليت يستطيع ا األدباء أن يؤلفوا صورهم، وهم ال اخليال هو ا

حساسات سابقة ال حصرهلا، ختتزا امنا يؤلفواا من ايؤلفواا من اهلواء، 

عقوهلم منها الصورة اليت يريدوا، صورة تصبح هلم ألا من عملهم 

39.وخلقهم

:ويكون القياس للخيال األديب هي

نھا للعرض الذي قوة الشخصیة المبتكرة ومأل م.1

.ابتكر لتمثیلھ

و قوة التشابه بني املشاهد اخلارجية وما هي توحي به من .2

.االنفعاالت مث ما تبعثه من عواطف

.ومجال التصوير الطبعية ذلك اجلمال الذي نعشقها.3

خلقها طول اواجلدة يف الصورة البيانية حىت ال تكون مبدلة .4

.االستخدام
5ص نفس املرجع،38
167، ص )1972مكتبة الدراسات األدبية، : القاهرة (يف النقد األديب،شوقي ضيف، 39
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40.ث تربئ كأا حمسة أو جمسمةبراز املعىن حبياوالقدرة على .5

األسلوب
قال صاحب املنجد يف اللغة واألعالم إن معىن األسلوب هو الطريقة والفن من القول أو العمل الشيوخ يف األنف ومنه 

41.أي ال يلتفت مينه وال يسره، يقال للمبتكرة" أنفه األسلوب"

رة معينة واصطالحا هو البحث هن األمناط التعبريية الىت تترجم يف فت

حركات فكر وشعور املتحدثني باللغة ودراسة التأثريات العفوية النامجة عن 

42.هذه األمناط لدي السامعني وإلقاء

األسلوب هي و إن مل تكن غاية يف نفسها، ولكنها وسيلة األداء املعاين 

.والتعبري عن احلقائق واملشاعر، فاستحقت عناية خاصة

52- 49ص ................مقدمة النقد األديبحممد عبد اهللا، 40
343، ص )م1976دار املشرق، : بريوت(، املنجد يف اللغة واألعالملويس مألف، 41

10، ص )مؤسسة خمتار، دت: القاهرة(علم األسلوب ومبادته وجراءته، صالح فصل، 42
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الباب الرابع
شعر احلماسة لعنترة العبسى وعناصره األديب

مفهوم الشعر احلماسة. أ

احلماسة هي احد انواع الشعر اليت عادة تستخدم لالفتخار بكافة 

وعامة تستخدم للتحدث واظهار الشجاعة . العظمة والقوة املوجودة يف القوم

43.والنصر الذي اكتسبه القوم أو الشاعر بذاته

وضوع أو فكرة يف الشعر اليت تتحدث عن تعظيم عن بطولة أو أا م

فارس يف املعركة حني يهزم اعدائه أو يف الدفاع عن حبيبته أو زوجته من شر 

44.األعداء

والفخر يف اجلاهلية، وإن اتسع اىل موضوعات غري الفروسية كالنسب 

والسيادة والكرم واألخالق واألهل والولد والفصاحة، اال أنه ال خيرج

بالنتيجة عن املباهاة بالشجاعة واإلقدام، فال فخر بدون محاسة، وكذالك 

45.احلماسة هي الفخر بعينه

37م، ص 1983الطبعة األوىل ) بينا علم. ف ت: سورابيا(،األدب العريب وتارخيهيونس على املخدر و يب عريفن، 43
33س، ص .، مؤسسه ذكر احلكيم دبدايتها وازدهارها: العربيةاآلدبماليس سوتيا سومرج،44
م 1990/ ه1211، الطبعة األوىل )دار الكتب العلمية: لبنان–بريوت (، عنترة بن شداد حياته وشعرهحممد على الصباح،45
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التحليل للعناصر األدبية يف شعر احلماسة لعنترة العبسى بن شداد. ب
قبل كل شيء تود الباحثة أن تتحدث يف هذا الباب عن شعر احلماسة لعنترة، مث بعد ذلك ستتحدث عن العناصر 

:وذلك كما يلي. دبية املوجودة يف شعرهاأل

أثىن على مبا علمت فإنىن

مسح خمالفىت إذامل أظلم

وإذا ظلمت فإن ظلمى باسل

مر مذاقته كطعم العقلم

نىن مستهلكفإذا شربت فإ

ماىل وعرضى وافر مل يكلم

وإذا صحوت فما أقصر عن ندى

وكما علمت مشائلى وتكرمى

هال سألت اخليل ياابنة مالك

ن كنت جاهلة مبا مل تعلمإ

إذ ال أزال على رحالة سابح

د تعاوره الكماة مكلم

طورا جيرد للطعان وتارة
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يأوى إىل حصد القسى عرمرم

خيربك من شهد الوقيعة أنىن 

أغشى الوغى وأعف عند املغنم

ومدجج كره الكماة نزاله

الممعن هربا وال مستسلم

جادت له كفى بعاجل طعنة

كعوب مقوممبشقف صدق ال

فشككت بالرمح األصم ثيابة

ليس الكرمي على القنا مبحرم

فتركته جزر السباع ينشنة

46يقضمن حسن بنائه واملعصم

الفكرة.أ
73-71ص..................يونس على خمدر و يب عريفن اآلدب العربية وتارخيه،46
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الفخر بنفسه.1

عن نفسه يف الشجاعة يتحدث كثريا تميز فكرة عنترة بأنهت

تخر بنفسه لكي يرضى وجيذب عاطفة واحلماسة والفخر بنفسه، فإنه دائما يف

: ته عبلة ففي قولهبيبح

نىن مستهلكفإذا شربت فإ

ماىل وعرضى وافر مل يكلم

وإذا صحوت فما أقصر عن ندى

وكما علمت مشائلى وتكرمى 

يف هذين البيتني رأت الباحثة أن الشاعر أظهر عن كرمه بني الناس 

فهو يفتخر بنفسه بأنه إذا شرب مخرا فإنه سوف يشترى مباله اخلمر ويوزعه 

وكذلك إن مل يسكر فإنه سوف يشترى ألصحابه مايريدون . على أصحابه

البيتني هي الباحثة أن الفكرة يف هذينفمن ذلك إستنبطت . جبميع أمواله

.الفخر بنفسه

الشجاعة.2
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ووجدت الباحثة أن يف شعره فكرة عن شجاعته يف املعركة وتلك 

:موجودة يف قوله

طورا جيرد للطعان وتارة

رميأوى إىل حصد القسى عرم

فمن هذا البيت رأت الباحثة أن الشاعر يظهر شجاعته عن طريق أنه 

ركوب تارة دخل يف احلرب وحده وواجه األعداء فال خيشى سالحهم وتارة ب

فاستنبطت الباحثة أن الفكرة تتحدث عن . فرسه مع أصحابه يف مواجهتهم

. شجاعته

املهارة.3

يف القتال وذلك وجدت الباحثة أن يف األبيات فكرة تبني عن مهارته 

:يف قوله

ومدجج كره الكماة نزاله

الممعن هربا وال مستسلم

جادت له كفى بعاجل طعنة
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مبشقف صدق الكعوب مقوم

اكتشفت الباحثة أن الشاعر يف هذين البيتني يبني عن مهارته يف 

القتال وذلك أنه كان يف املعركة رجل قوي من العدو اليستطيع أن يغلبه أحد 

. لكنه من مهارته العظيمة يف القتال إستطاع أن يتغلب عليهمن أصدقائه و

.فاستنبطت الباحثة أن الفكرة األساسية يف البيتني هي مهارته يف القتال

العاطفة.ب

رأت الباحثة أن أشعار عنترة من جهة العاطفة تعرب عن قوته 

نه لن يستسلم يف أي معركة وأنهوإاجلسمانيا والروحية يف النصر على أعدائه 

ولكنه يظهر نفسيته أن حياول دائما على . رجل الخيشى املوت من العدو

ارضاء حبيبته عبلة وإظهار قوته هلا حىت تلمس أشعاره قلبها وعاطفتها 

:فنجد مثال يف قوله. ومشاعرها حنوه

طورا جيرد للطعان وتارة

يأوى إىل حصد القسى عرمرم
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يف احلرب وعن فنجد أنه حياول أن جيلب عاطفة السامع عن مهارة

.شجاعته فيجعل السامع يشعر ويفكر عن قوته وشجاعته العظيمة يف الشعر

وجند أيضا أنه حياول أن يظهر شجاعته احبيبته كي جيلب مشاعرها 

:حنوه وتشجعه وتعرف مدى قوته يف نظرها يف قوله

هال سألت اخليل ياابنة مالك

إن كنت جاهلة مبا مل تعلمى

سابحإذ ال أزال على رحالة

د تعاوره الكماة مكلم

وترى أيضا قوته وشجاعته يف النصر على أعدائه من غري خشية، فهنا 

أن يظهر الفكرة والرأى يف ذهن السامع وعاطفتهم بأنه رجل عادل وشديد، 

:وإن كان ذلك للعدو يف احلرب أو غريهم من املظلمني وذلك يف قوله

فشككت بالرمح األصم ثيابة

لى القنا مبحرمليس الكرمي ع
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أنه رجل ستنبطت الباحثة عن عاطفة عنترة أنه يريد أن يظهروا

شديد وقوي على أعدائه إذا ظلم وسيكون ظلمه أكرب من ظلمهم عليه 

فتجد الباحثة أن عنترة رجل لطيف وطيب ولكنه قوي . كطعم العقلم يف مره

: وشديد يف آن واحد، كما قوله

أثىن على مبا علمت فإنىن

مسح خمالفىت إذامل أظلم

وإذا ظلمت فإن ظلمى باسل

مر مذاقته كطعم العقلم
الخیال

وذلك عندما . يف هذه األبيات رأت الباحثة أن خيال الشاعر واسع

فمن ذلك . ائه عن حالته يف احلربخطب عبلة وأمرها أن تسأل أصدق

. ليهون إبطل يف املعركة وأصدقائه ينظرستنبطت الباحثة أن الشاعر شعر أنه ا

.وذلك يدل أنه يتخيل بأنه مراقب من أصحابه أثناء احلرب

:ورأت الباحثة أيضا أن خياله بني يف قوله

فتركته جزر السباع ينشنة
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يقضمن حسن بنائه واملعصم

فمن هذا البيت إستنبطت الباحثة أن الشاعر يتخيل عن شدة أهوال 

سة للسباع وال يهتم احلرب أكرب السامع أن من قتل يف احلرب فسيكون فري

.به أحد
األسلوب

قال صاحب املنجد يف اللغة واألعالم إن معىن األسلوب هو الطريقة 

أي " أنفه األسلوب"والفن من القول أو العمل الشيوخ يف األنف ومنه 

.اليلتفت إىل مينه واليسره، يقال للمبتكرة

النداء.1

ائب مناب النداء هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف ن

:املثل يف هذه الشعر. املنقول من اخلرب اإلنشاء" أنادي"

ياابنة مالكهال سألت اخليل

إن كنت جاهلة مبا مل تعلمى
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األمر.2

:املثل. األمر هو طلب حصول الفعل من املخاطب

ياابنة مالكهال سألت اخليل 

إن كنت جاهلة مبا مل تعلمى

املساواة.3

على قدر املعىن حبيث يكون اللفظ املساواة هي إذا جاء التعبري 

:املثل. مساويا ألصل ذلك املعىن

وإذا ظلمت فإن ظلمى باسل

مر مذاقته كطعم العقلم

اخلرب.4

:املثل. اخلرب هو كالم حيتمل الصدق والكذب

اخلرب الفخر- 
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أثىن على مبا علمت فإنىن

مسح خمالفىت إذامل أظلم

اخلرب إذارة الضعيف- 

فأذا شربت فأنىن مستهلك

ماىل وعرضى وافر مل يكلم

صور العناصر األدبية املضمونة يف أبيات شعره احلماسة اوهكذ

ويدل هذا التحليل على إمتياز أشعاره وهلذا التكون من ااوزين أن . لعنترة

.نقول يف شعره بأنه غاية الروع
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الباب الخامس

الخاتمة

نتائج البحث.أ

لتحليلية عن صور العناصر لقد مت بعناية اهللا البحث يف الدراسة ا

األدبية يف شعر احلماسة لعنترة واستخرجت الباحثة وفقا بالشرح املوجز 

:السابق نتائج حبثها العلمى وهي ما يلي

أن الشعر هو فن من فنون األدب الىت تطورت من العصر اجلاهلى اىل 

ة العصر احلديث وامتاز الشعر العريب مبوضوعاته املختلفة واغراضه املتنوع

واساليبها البديعة، واختذ الشاعر اشعاره وسبيلة لتعبري عن افكاره حسب ما 

.قصد ا الشاعر كاملدح واهلجاء والغزل واحلماسة وحنوها

والشاعر يف كونه جزءا من األدب مبىن على عناصره االربعة وهي 

والعاطفة هي اإلحساسات اجلمالية . الفكرة هي املادة الىت عرب عنها الشاعر

واخليال هو قدرة الشاعر على . لىت اثرت يف نفوس القارئني أو السامعنيا

واألسلوب الذي هو وسيلة التعبري أى الكالم أو . إبداع اللغة البديعة والرائعة

.اجلملة الىت تؤدى ا الفكرة والعاطفة من الشاعر اىل القارئ

37
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ومن اشهر شعراء اجلاهلى هو عنترة العبسى بن شداد املعروف 

ألنه عاش يف عصر اجلاهلى وقد شارك كثريا من املعارك . عره احلماسىبش

تأثر شعره احلماسى لشخصيته املنضبطة الىت اثرت ايضا يف كيفية . واحلرب

.نظم قصائده

امتاز شعر عنترة يف احلماسة باألفكار املتعددة املتأثرة باألحداث الىت 

من حبيبته واصدقائه مارس ا طول حياته من معيشته كعبد ألبيه، تشجيع

وتشجيع الناس على النهوض من السقوط واهلبوط واخلروج من . احلرية

.الضعف إىل القوة

اضافة اىل ذلك امتازت ابياته بالعواطف اجلميلة الىت تأثرت 

فعرب عن . بشخصيته عن افكاره البديعة الرائعة منتجة من قدرته اخليالية العالية

يهات واإلستعارات وحنوها من صور البالغة، قصيدته احلماسة بطريقة التشب

اما احملسنات املعنوية أو اللفظية ونوع فنجدها يف اشعاره الغزلية اال أن هناك 

وهكذا ما انتجته الباحثة من . حمسنات لفظية يف كثري من قصائد احلماسية
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حتليلها عن صور العناصر األدبية يف  شعره احلماسى، وكانت ابياته مشتملة 

.الشعر اجليدال يستغىن  عنهايع العناصر األدبية الىت على مج

واحلق من اهللا فال نكن من املمترين، واهللا املستعان واهللا أعلم 

.بالصواب
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